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VOORWOORD 
 

Intenties  
 

 
Ibn 'Oemar heeft overgeleverd: De Boodschap-
per van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Waarlijk, Allaah heeft 
mensen aan wie Hij gunsten heeft toegewezen 
om (daarmee) Zijn dienaren van nut te zijn. Hij 
beschermt hun gunsten zolang zij die aan ande-
ren aanbieden. (Maar) als zij weigeren om die 
(aan anderen) aan te bieden, neemt Hij de gun-
sten weg en leidt Hij ze naar andere (mensen).” 1  

 
In de Naam van Allaah, De Meest Barmhartige, De Genadevolle. 
 
Alle lofprijzingen en dank zij aan Allaah, de Heer der werelden, en 
vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, het zegel 
der Profeetschap, Moehammad Ibn ‘Abdillaah ملسو هيلع هللا ىلص.  
 
Lange tijd heb ik getwijfeld of ik aan dit werk zou beginnen en zelfs 
tijdens het schrijven heb ik nog steeds enorm veel getwijfeld of ik 
ermee zou verdergaan. Ik bleef mezelf steeds opnieuw de vraag 
stellen of ik wel de juiste persoon ben om dit boek te schrijven, 
want zo vaak staken mijn onzekerheden de kop op. Maar boven-
staande overlevering herinnerde mij eraan dat ik niet opgeven 
mocht. Dat ik de kennis en inzichten na jarenlange studies ooit 
moest doorgeven. Dat ik mijn liefde voor schrijven niet als vanzelf-
sprekend mocht nemen. Dat Allaah bepaalde zaken in mij heeft 
geplaatst zodat ik daarmee anderen van nut kan zijn. En dat is 
waarom mijn onzekerheden geen reden waren om te stoppen. 
 
Gedurende heel het schrijfproces heb ik mezelf steeds opnieuw 
moeten herinneren aan mijn intenties, aan de redenen waarom ik 
dit boek wilde schrijven. Alleen zo kon ik mezelf motiveren om



INTENTIES 

 

7 

 

hiermee voort te gaan. Daarom begin ik dit boek met het verwoor-
den van deze intenties in de hoop dat het resultaat van deze schrijf-
sels op deze intenties gebaseerd zal zijn. 2 De Boodschapper van 
Allaah ملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd dat de meest geliefde mensen bij Allaah de-
genen zijn die het meest van nut zijn voor de mensen. 3 Hij ملسو هيلع هللا ىلص heeft 
ook gezegd dat een van de beste zaken die de mens kan achterlaten 
na zijn dood, nuttige kennis is waarnaar men kan handelen. 4 Beide 
zaken hoop ik bi idhnillaah (met de toestemming van Allaah) met 
dit boekwerk te bereiken, zodat ik zowel tijdens mijn leven als na 
mijn dood de tevredenheid en liefde van Allaah mag verkrijgen. Ik 
vraag Allaah dan ook om zuiverheid en goedheid te plaatsen in deze 
werken, zowel in de bedoeling als in de uitvoering ervan.  
 
Maar, beste lezer, natuurlijk hoop ik evenzeer dat dit boek ook jou 
van nut zal mogen zijn, zowel in deze wereld als in het hiernamaals, 
zodat we hier samen de vruchten van mogen plukken. Het kan zijn 
dat ook jij aan een taak bent begonnen die erg uitdagend voor jou 
is. Misschien is die taak wel ouderschap. En misschien voel je jou 
wel zo bezwaard en onzeker door deze taak, dat je niet meer zo 
goed weet hoe vooruit te gaan. In dat geval adviseer ik jou om het-
zelfde te doen als ik heb gedaan en stil te staan bij jouw intenties. 
Vaak vinden we kracht en doorzettingsvermogen om op een moei-
zaam pad vooruit te gaan wanneer we onszelf herinneren aan de 
redenen waarvoor wij oorspronkelijk aan dit pad begonnen zijn. 
Deze redenen, oftewel intenties, motiveren ons om niet op te geven. 
 
En ten slotte dank ik Allaah nogmaals voor het schrijven van dit 
boek. Want al het goede dat dit boek bevat, is een voorziening die 
van Hem afkomstig is. Ik ben slechts de ontvanger en Allaah is de 
Schenker. Ik heb enorm vaak vastgezeten tijdens het schrijven van 
dit boek. Op sommige dagen kwam er zelfs geen letter bij. Maar hoe 
frustrerend die dagen ook mochten zijn, tegelijkertijd waren ze elke 
keer opnieuw een herinnering aan mijn afhankelijkheid van Allaah. 
Zonder Hem zou ik zelfs niet in staat zijn geweest om één letter 
geschreven te hebben. Dit boek is enkel en alleen dankzij Hem tot 
stand gekomen. Dus alle lof komt toe aan Allaah en al het goede dat 
er zich in dit boek bevindt, wordt toegeschreven aan Zijn Gunst.
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OVER DE AUTEUR 
 

Waarom saabiqoo 
 

 
“Wedijvert (saabiqoo) naar vergeving van jullie 
Heer en een Tuin (paradijs) waarvan de breedte 
is als de breedte van de hemel en de aarde, die 
voorbereid is voor degenen die in Allaah en Zijn 
Boodschapper geloven. Dat is de gunst van Al-
laah die Hij schenkt aan wie Hij wil. En Allaah is 
de Bezitter van de Geweldige Gunst.” 5  

 
“En de eersten (saabiqoon) zullen de eersten zijn. Dat zijn degenen 
die nabij zijn gebracht (al moeqarraboen).” 6 Ik herinner mij nog 
heel erg goed hoe ik als jong meisje deze verzen voor de allereerste 
keer las. Tot de dag van vandaag denk ik nog steeds dat er geen 
andere verzen zijn in de Qoeraan die zoveel impact op mij hebben 
(gehad) als deze verzen in soera Al Waaqi’ah. In dit hoofdstuk be-
schrijft Allaah aan ons dat wij op de Dag der Opstanding in drie 
groepen zullen worden onderverdeeld: de groep van de mensen 
van de rechterzijde, de groep van de mensen van de linkerzijde en 
de groep van de saabiqoon (de eersten) en zij zullen degenen zijn 
die dichtbij Allaah worden gebracht. Toen ik deze verzen voor de 
eerste keer las, wist ik meteen tot welke groep ik wilde behoren. 
 
Ken je dat, wanneer iemand al van jonge leeftijd weet wat die later 
wil worden? Zo een gepassioneerd kind dat altijd al gezegd heeft 
dat zijn grote droom is om dit of dat te worden. Wanneer mensen 
echt willen dat die droom op een dag werkelijkheid wordt, kan het 
zijn dat zij zichzelf gaan identificeren met die droom. Hun ambitie 
wordt dan wie zij (proberen te) zijn. Dus ook in mijn verlangen om 
tot de saabiqoon te behoren, ben ik lang geleden beginnen schrij-
ven onder het pseudoniem saabiqoo. Deze naam zet mij immers 
aan tot schrijven en het herinnert mij aan de reden dat ik schrijf. 
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Als de Dag der Opstanding aanbreekt, met al haar verschrikkelijk-
heden, dan zouden wij niets liever willen dan dat wij ons op die Dag 
naar het goede kunnen haasten. Wij zouden niets liever willen dan 
dat wij de siraat7 snel kunnen oversteken en als één van de eersten 
door de poorten van het paradijs mogen binnengaan. Maar als dat 
is wat wij willen voor het hiernamaals, dan moeten wij ons hier al 
haasten naar het goede. Dan moeten wij hier al behoren tot dege-
nen die zich naar goede daden haasten (as saabiqoon). Want de 
saabiqoon, zoals Allaah zegt, zullen de saabiqoon zijn. Ik schrijf dit 
boek dan ook zeer bewust onder dit pseudoniem, omdat ik heel erg 
hoop dat dit boek mag bijdragen aan deze grote droom van mij.  
 
Maar wie ben ik nog, buiten deze dromer? Buiten deze dromer ben 
ik een klinisch orthopedagoog die zich heel graag verdiept in alles 
wat met opvoeding en groei te maken heeft. Het is om deze reden 
dat ik, dankzij Allaah, heel wat verschillende studies heb genoten 
en afgerond waar ik meer over deze onderwerpen heb kunnen le-
ren, waaronder (de studies) pedagogische wetenschappen, gezins-
wetenschappen alsook gedragswetenschappen. Maar ook ben ik al 
van jonge leeftijd gepassioneerd door alle (islamitische) kennis die 
mij dichter kan brengen bij Allaah. Meer dan 10 jaar geleden besef-
te ik dat deze twee interessegebieden van mij eigenlijk zeer harmo-
nieus samengaan en in al deze jaren ben ik dan ook heel leergierig 
op zoek gegaan naar het opvoedkundige aspect van de islaam. Na 
de vele boeken die ik had gelezen en de vele lessen die ik had geno-
ten, voelde ik dat ik deze kennis niet voor mezelf mocht houden.  
 
Vandaar heb ik ervoor gekozen om dit boek te schrijven en ik kies 
ervoor om dat te doen onder de naam: saabiqoo. Ik begrijp dat niet 
iedereen het fijn vindt als de echte naam van een auteur niet ver-
meld staat in een boek, maar zelf geloof ik helemaal niet dat mijn 
naam iets aan dit boek zou toevoegen. Want alles wat de lezer over 
mij moet weten, heb ik hier reeds in vermeld. Bovendien schenk ik 
aan jou, de lezer, de woorden en inzichten in dit boek en aan me-
zelf, de auteur, schenk ik mijn anonimiteit bij het delen van dit 
boek. En zoals één van onze voorgangers, Al Foedayl Ibn ‘Iyaad, 
heel mooi adviseerde: “Als je onbekend kan blijven, doe dat dan.” 8
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RICHTSNOER 
 

Traag lezen 
 
 

Anas Ibn Maalik heeft overgeleverd: De Bood-
schapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zou (vaak) zeggen: “Oh Al-
laah! Schenk mij nut in dat wat U mij onderwe-
zen heeft en onderwijs mij nuttige kennis en 
voorzie mij van kennis die mij van nut zal zijn.” 9 
 

Dit boek is heel erg traag geschreven en eerlijk gezegd hoop ik, 
beste lezer, dat jij dit boek ook traag zult lezen. Ik hoop dit omdat ik 
niet zou willen dat dit boek in één ruk wordt uitgelezen om het 
daarna terug in een boekenkast te plaatsen. Ik wil namelijk niet dat 
dit boek een vaste plek krijgt in jouw boekenkast, liever wil ik dat 
dit boek een vaste plek krijgt in jouw leven. En precies daarom raad 
ik jou aan om dit boek heel traag te lezen, woord voor woord. 
 
Heel graag wil ik dat de kennis in dit boek nuttig zal zijn voor jou. 
Daarom adviseer ik om dit boek eerder op te vatten als een werk-
boek dan een leesboek. Ik nodig jou uit om gebruik te maken van 
een schriftje waarin je jouw reflecties en werkpunten opschrijft. 
Natuurlijk kan je ook in het boek zelf noteren als je dat liever hebt, 
maar zorg er in ieder geval voor dat je met de kennis aan de slag 
gaat. Doe het traag. Want wie te veel in één keer wilt veranderen, 
raakt dikwijls overweldigd en uiteindelijk ontmoedigd. 
 
Het hoeft zelfs niet zo te zijn dat de hoeveelheid informatie jou zal 
overweldigen. Ook jouw eigen emoties kunnen jou overweldigen 
als je dit boek te snel leest. De kans is immers groot dat je zult erva-
ren dat dit boek enorm confronterend is. Want ook al ken ik jou 
niet, in dit boek zal je toch jezelf tegenkomen. Dit boek kan herin-
neringen oproepen die je liever vergeten was. Het kan gevoelens en 
gedachten losmaken die je helemaal niet hebben wil. En het kan jou  
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een spiegel voorhouden op plekken waarnaar je liever niet kijken 
wil. Maar hoe zwaar het ook mag zijn om dit boek te lezen, ik weet 
dat deze zware tocht nodig is om tot bewust ouderschap te komen. 
 
De pijn die je zult ervaren, is namelijk de pijn van bewustwording. 
Ik begrijp dat het soms kan lijken alsof mijn vragen pijnlijk zijn, 
maar in werkelijkheid zijn het jouw antwoorden op mijn vragen die 
pijnlijk zijn. En die antwoorden, die komen niet van mij. Die ant-
woorden lagen al in jou (verscholen) en dit boekt maakt jou daar 
gewoon nog meer van bewust. Op de korte termijn kan dit bewust-
zijn jou inderdaad pijn doen, maar als je er daadwerkelijk mee aan 
de slag gaat, kan het jou op de lange termijn van heel veel nut zijn.  
 
Doe dit echter traag, volgens jouw eigen tempo. Want wie te snel in 
het volle licht komt te staan, geraakt erdoor verblind. Durf gerust 
ook onder jouw deken te schuilen wanneer het licht veel te fel is. Ik 
vind het helemaal niet erg als je af en toe het boek wilt wegleggen, 
omdat het gewoonweg te veel in jou losmaakt. Ik raad je zelfs aan 
om jezelf die tijd te geven. Maar weet gewoon dat de pijn niet in dit 
boek schuilt, maar in jezelf. Probeer dus wel op jouw tempo met die 
pijn tewerk te gaan. Want al begraaf je pijn nog zo diep, het gaat pas 
weg als je het hebt geheeld. En om te helen, moet je eerst voelen. 
 
Dus voordat je begint aan dit confronterende maar ook leerrijke 
boek, geef ik een richtsnoer mee die jou hopelijk van nut zal zijn. 
 
Lees dit boek in een tempo, zo traag als het geschreven is. Ga niet snel 
vooruit met lezen, maar stop bij elke nieuwe titel die er is. 
 
Neem eerst de tijd om stil te staan en over de tekst te reflecteren. 
Duid aan wat voor jou belangrijk is en wat je graag wil praktiseren. 
 
Neem dan de tijd voor de reflectievragen. Indien nodig ga je erover 
met anderen in gesprek (zoals met jouw partner, vriendin, enz.).  
 
Maar beantwoord de vragen zeker in alle eerlijkheid voor jezelf, 
want: zo krijgt deze kennis in jouw leven echt een plek.   
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INLEIDING 

 

Bewust en islamitisch 
 

 
Ma’fil Ibn Yasaar Al Moezni heeft overgeleverd: 
Ik hoorde de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zeg-
gen: “Er is geen dienaar aan wie Allaah de zorg 
over mensen heeft toevertrouwd en hij sterft 
terwijl hij zijn kudde (de mensen die onder zijn 
hoede vallen) heeft verwaarloosd, of Allaah zal 
hem (daardoor) het paradijs verbieden.” 10  

 

Hoezo bewust islamitisch opvoeden?  
 
Als we zouden kijken naar de wensen die mensen over het alge-
meen koesteren, dan is het hebben van een kinderwens iets dat 
heel wat mensen gemeenschappelijk hebben. Nochtans gaat het 
realiseren van deze wens dikwijls gepaard met heel wat pijnen en 
moeilijkheden.11 Soms vinden deze zelfs nog voor de zwangerschap 
plaats12, maar meestal gaan de ongemakken tijdens de zwanger-
schap van start. Het is een start van een nieuw leven maar daarom 
geen gemakkelijke start. Het dragen en baren van een kind gebeurt 
met flink wat pijn en moeite. Het is bijna alsof Allaah met deze pijn 
en moeite duidelijk maakt aan ons dat het ontvangen van een kind 
een gewichtige zaak is. Dat het een zaak is die reeds vanaf het prille 
begin vraagt om zware opofferingen. Het ontvangen van een kind is 
uiteraard een bijzonder en niet vanzelfsprekend geschenk. Het is 
één van de mooiste geschenken die de mens kan ontvangen. Maar 
tegelijkertijd is dit geschenk ook een enorme verantwoordelijkheid 
en amaanah (iets dat aan de mens is toevertrouwd door Allaah). 
 
Bovenstaande overlevering wijst ons erop hoe serieus we deze 
verantwoordelijkheid horen te nemen. Er bestaan zelfs diverse 
ahadieth13 en verzen in de Qoeraan die hameren op de ernst van 
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deze taak: ouderschap. Als klinisch orthopedagoog kan ik alleen 
maar beamen dat ouderschap inderdaad een zeer ernstige taak is. 
De ouders die we voor onze kinderen zijn en de opvoeding die we 
(vaak onbewust) aan hen geven, vormt hen immers op alle vlakken. 
Want de mensen zoals die vandaag bestaan, zijn grotendeels zo 
geworden door de opvoeding die zij als kind gekregen hebben. Tij-
dens mijn studies werd dit mij steeds meer en meer duidelijk en 
toen realiseerde ik mij dat niet iedereen zich hiervan bewust is. 
 
Niet iedereen heeft zich kunnen verdiepen in de pedagogische we-
tenschappen en daardoor weet niet iedereen wat de (schadelijke) 
gevolgen kunnen zijn van de opvoeding waarvoor zij kiezen. Toch 
horen wij als ouders hier enige basiskennis over te hebben. Hoe 
kunnen we immers garanderen dat we de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd niet hebben verwaarloosd, als we niet weten wat het 
betekent om hen niet te verwaarlozen? Om deze verantwoordelijk-
heid van ouderschap te kunnen dragen, moeten we ons dus eerst 
bewust zijn van wat een goede opvoeding dan kan betekenen. Dat 
jij dit boek tot jou hebt genomen om het te lezen, bewijst alvast dat 
jij dit bewustzijn bij jezelf wil vergroten. Het bewijst dat jij jouw 
best wil doen om een goede ouder te zijn en jouw kinderen mogen 
zich verheugen met een ouder die zijn best wil doen voor hen. 
 
Dit boek is uiteraard niet bedoeld om van jou de perfecte ouder te 
maken, want dat hoeven we niet te zijn. Dit boek is wel bedoeld om 
jou te helpen bij alle goede en mooie bedoelingen die je reeds hebt. 
Want het feit dat jij dit boek leest, betekent dat jij jouw best aan het 
doen bent en daarin wil ik jou graag ondersteunen. Wees dus mild 
voor jezelf wanneer je tot de ontdekking komt dat je zaken anders 
had kunnen aanpakken of wanneer het jou op momenten niet lukt 
om de ouder te zijn die je graag zou willen zijn. Ouderschap is een 
ernstige taak maar het is ook een zeer moeilijke taak. Het is dus niet 
meer dan normaal dat je deze taak als moeilijk ervaart. Dat het op 
sommige dagen moeizaam verloopt, betekent absoluut niet dat er 
dan iets mis is met jou. Het betekent alleen maar dat je begonnen 
bent aan een taak die niet gemakkelijk is en ik vraag Allaah om deze 
taak voor jou te vergemakkelijken en jou ervoor te belonen.  
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Soms gebeurt het dat we taken die zwaar zijn nog zwaarder maken 
voor onszelf door te denken dat deze taak niet zwaar zou mogen 
zijn. Ik las eens de vergelijking die gemaakt werd met het beklim-
men van een grote berg zoals de Mount Everest. 14 Als je deze berg 
gaat beklimmen met de verwachting dat het zal zijn zoals een fijne 
wandeling zonder moeilijkheden, dan zal je steeds het gevoel heb-
ben dat er iets grondig mis is met jou omdat het op sommige mo-
menten helemaal niet zo fijn aanvoelt. De moeilijkheden die je on-
derweg ervaart, zullen jou het gevoel geven dat je zeker en vast fout 
bezig moet zijn. Maar wanneer je aan deze berg zou beginnen ter-
wijl je weet dat dit voor de mens één van de moeilijkste zaken is die 
hij kan doen, dan weet je dat het heel normaal is dat je onderweg 
compleet uitgeput bent. Dat deze moeilijkheden nu eenmaal deel 
uitmaken van de weg die je aan het afleggen bent. Weet dus dat 
ouderschap soms is als het beklimmen van de Mount Everest, hoe-
wel ik denk dat ouderschap toch net iets moeilijker is. 
 
Het is moeilijk maar de moeite waard. Kinderen brengen immers 
enorm veel vreugde en geluk in het leven van hun ouders, zoveel 
zelfs dat ouders zich soms niet kunnen inbeelden dat zij ooit een 
leven hadden zonder hun kinderen. Maar zelfs een weg die veel 
vreugde en geluk brengt, kan tegelijkertijd moeilijk te bewandelen 
zijn. Dat het een moeilijke weg is, betekent echter niet dat er geen 
zaken zijn die wij kunnen doen om het voor onszelf te vergemakke-
lijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld hulp inroepen, want ouderschap 
is niet iets dat we helemaal alleen moeten doen. Ga dus zonder eni-
ge schaamte op zoek naar steunfiguren want waarom zou je deze 
uitputtende weg helemaal in jouw eentje moeten afleggen? Er is 
absoluut niets mis mee om hulp te zoeken en er is zeker niets mis 
mee om hulp nodig te hebben. Behalve de mensen in jouw omge-
ving, is er iemand aan wie je niet alleen hulp mag vragen maar aan 
wie je ook hulp zou moeten vragen. 15 Vraag hulp aan Allaah en 
weet dat Allaah jou vergezelt op deze weg zodat je nooit echt alleen 
bent, zelfs wanneer je jou alleen voelt. Zowel het leiden van jouw 
eigen leven als het opvoeden van een nieuw leven is immers veel te 
zwaar om te doen zonder Al Moehyie, Degene die het leven schenkt. 
Zoek dus Zijn hulp in moeilijke maar ook in gemakkelijke tijden. 
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hun kinderwens te vervullen. Deze moeilijkheden gaan vaak gepaard 
met emotionele, fysieke en zelfs financiële ongemakken (bijvoorbeeld 
in het geval van medische vruchtbaarheidsbehandelingen). 
13 Een hadieth is een overlevering die verwijst naar de woorden, ge-
dragingen en/of stilzwijgende toestemming van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 
14 Meer hierover kan je lezen in Nagoski, E., & Nagoski, A. (2020). Burn-
out: Solve your stress cycle. Londen: Vermillion.  
15 De Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Laat ieder van jullie zijn Heer 
vragen om (alles) wat hij nodig heeft, zodanig dat hij Hem zelfs vraagt 
om een schoenveter als deze gebroken is.” Deze overlevering is vermeld 
in Soenan Al-Tirmidhie (3973) en Sahieh verklaard door Imaam Al-
Soeyoetie in Djaami’ Al-Saghier (7544). 
16 www.qurano.com, Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran (33:21) 
17 Van Crombrugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant. 
18 Dit verwijst naar de persoonlijkheidstheorie die bekend  staat als de 
Big Five. Volgens deze theorie staan vijf kenmerken van de persoon-
lijkheid min of meer vast bij de geboorte, namelijk: extraversie, vrien-
delijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid.  
19 Meer hierover kan je lezen in Van Aken, M. (2002). Ontwikkeling in 
relaties. Kind en Adolescent, 23(3), 105-116.  
20 Van Crombrugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant. 
21 Meer hierover kan je lezen op www.raisingchildren.net.au. 
22 Meer hierover kan je lezen in Al-Awadi, H. (2018). Children around 
the Prophet: How Moehammad raised the young companions. Germany: 
Amazon Distributions. 
23 Deze overlevering is vermeld in Soenan Ibn Maadjah (3671) en Da’ief 
Jiddan verklaard door Al-Albaanie in Silsilah Ad-Da’iefah (1649). 
 

WIE IS WIE 
24 De Moehaadjiroen zijn de Emigranten uit Makkah. Zij zijn de mos-
lims die samen met de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zijn geëmigreerd 
naar Madinah nadat zij daar jarenlang gefolterd en onderdrukt werden 
door de Qoeraysh. De Ansaar zijn de Helpers uit Madinah. Zij zijn de 
moslims die de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص en de Moehaadijroen heb-
ben geholpen door hen onderdak en bescherming te bieden. 
25 Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 253 (9:100). 
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DEEL 1 
26 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5884). 
27 Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ont-
wikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie. Leuven: Acco. 
28 Markham, L. (2012). Peaceful parent, happy kids: How to stop yelling 
and start connecting. New York: Penguin. 
29 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (2392) en Sa-
hieh verklaard door Imaam Al-Soeyoetie in Djaami’ Al-Saghier (356). 
30 Deze definitie is zo omschreven op www.ilmfruits.com. 
31 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The love languages of children. Chigago: Nortfield. 
32 De Jong, W. (2013). Alles voor je kind: Problematische verwenning 
maakt meer stuk dan je life is. Orthopedagogiek: Onderzoek en Prak-
tijk, 32, 447-457. 
33 Bisschop, M. (2005). Opvoeden in een verwenmaatschappij: Hoe maak 
ik mijn kind toch gelukkig. Tielt:  Lannoo Uitgeverij. 
34 De Jong, W. (2013). Alles voor je kind: Problematische verwenning 
maakt meer stuk dan je life is. Orthopedagogiek: Onderzoek en Prak-
tijk, 32, 447-457. 
 

HOOFDSTUK 1 
35 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5997). 
36 Dit verwijst naar het onderzoek van Harry Harlow en John Bowlby. 
Meer hierover kan je lezen in Goleman, D. (1988). The experience of 
touch: Research points to a critical role. The New York Times, 2. 
37 Smith, M.A. (2019) With the Heart in Mind: The Moral and Emotional 
Intelligence of the Prophet. Texas: Qalam Books. 
38 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3918). 
39 Deze overlevering is vermeld in Fath Al-Baari (155/11) door Ibn 
Hadjar en Da’ief verklaard door Al-‘Ayni in ‘Oemdat Al-Qaarie 
(22/475). Er zijn ook andere overleveringen hierover. Zo heeft Aboe 
Dardaa overgeleverd dat de Boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Breng de wees dicht-
bij je, aai over zijn hoofd en voed hem met hetzelfde voedsel dat jij eet.” 
Deze overlevering is vermeld in Makaarim Al-Akhlaaq (661) en Hasan 
verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ (250). 
40 Deze uitspraak komt uit een overlevering die is vermeld in Sahieh Al-
Boekhaarie (6005) en in Sahieh Moeslim (2983). 
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41 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6003). 
42 Het volledige vers is (interpretatie van de betekenis): “En wees 
zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “Oh mijn Heer, 
schenk hun genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”” Siregar, 
S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 361 (17:24). 
43 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (6631). 
44 De oemma is de volledige moslimgemeenschap, ongeacht tijd en 
plaats. Deze uitspraak wordt in verschillende overleveringen vermeld 
waaronder die waarin Anas Ibn Maalik zei: "Een oudere man kwam om 
met de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص te praten en de mensen aarzelden om plaats voor hem 

te maken. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: "Hij behoort niet tot ons die geen rahma heeft 
met onze jongeren en die onze ouderen niet respecteert." Deze overleve-
ring is vermeld in Djaami’ Al-Tirmidhie (1919). Deze uitspraak van de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص is ook terug te vinden in Sahieh Al-Tirmidhie (1920). 
45 Meer hierover kan je lezen in Field, T. (2002). Violence and touch 
deprivation in adolescents.  Adolescence, 37(148), 735. 
46 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2316) en in Al-Adab 
Al-Moefrad (376) door Imaam Al-Boekhaarie. 
47 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The love languages of children. Chigago: Nortfield. 
48 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2421b) en in Sahieh 
Al-Boekhaarie (2122) is het gelijkaardige vermeld. 
49 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The love languages of children. Chigago: Nortfield. 
50 Er is overgeleverd dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص tegen ‘Aaisha zei: “Oh Hoemay-
rah, wil jij naar ze kijken (de Ethiopiërs die een schouwspel opvoerden 
met hun speren)?” Deze overlevering is vermeld door An-Nasaa’ie en 
Sahieh verklaard door Ibn Hadjar Al-‘Asqalaani in Fath Al-Baari (950). 
51 Anas Ibn Maalik heeft overgeleverd “dat de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zou spelen met 
Zaynab, de dochter van Oem Salamah. Hij zou dan blijven zeggen (tegen 
haar): Oh Zoewaynib! Oh Zoewaynib!” Deze overlevering is vermeld in 
Al-Ahaadith Al-Moekhtaarah (1580) door Shaykh ‘Abdoer-Raḥmaan 
As-Sa’adi en Sahieh verklaard door Imaam As-Soeyoetie. 
52 De Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei over zijn kleinzonen Al-Hasan en 
Al-Hoesayn: “Zij zijn mijn twee Rayhaana’s in deze wereld.” Deze over-
levering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (2543). 
53 Deze uitspraak komt uit een uitgebreidere overlevering  die vermeld 
is in Sahieh Al-Boekhaarie (6204). 
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54 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (1990) en Sa-
hieh verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Sahieh Al-Tirmidhie (1990). 
55 Abdoel Razzaaq Al-Badr zei: “De grappen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص waren 
altijd waarachtig en bedoeld om vriendelijkheid te tonen. Hij grapte 
enkel met zijn metgezellen volgens wat er nodig was. Om deze reden 
moet men gematigd zijn in zijn gevoel voor humor en zich weghouden 
van het beledigen of bespotten van anderen.” (p.273) Deze uitspraak 
werd vermeld in Ibn Khalid, A. (2015). A commentary on the Depiction 
of Prophet Muhammad. Birmingham: Dar Al Arqam. 
56 Dit wordt vermeld door Ibn Kathier in zijn Tafsier (2/242). 
57 Dit wordt vermeld in Al-Bidaayah wal-Nihaayah (6/46) en Da’ief 
verklaard door Al-Albaanie in Da’ief Al-Djaami’ (4448). 
58 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Soenan Abie Daawoed (5002). 
59 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (3990) van 
Imaam At-Tabaraani en de overlevering is Da’ief verklaard door Al-
Haythami in Madjmoe’ Al-Zawaa’id (9/184). 
60 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2328). 
61 Dit komt uit een overlevering die is vermeld in Al-Moe’djam Al-Awsat 
(5991) door At-Tabaraani en in Soenan Al-Tirmidhie (2678) en het is 
Da’ief verklaard door Al-Haythami in Madjmoe’ Al-Zawaa’id (1/276). 
62 Meer hierover in Gerhardt, S. (2009). Waarom liefde zo belangrijk is: 
Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt. Schiedam: Scriptum. 
63 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (3641) en Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in Al-Moekhtasar Shamaa’il (194). 
64 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3035) en in 
Sahieh Moeslim (2475). 
65 Meer hierover kan je lezen in Campbell, R. (1977). How to really love 
your child. Colorado: David C Cook. 
66 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Djaami’ (4947). 
67 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2329). 
68 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2168c). 
69 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (5217) en 
Sahieh verklaard door Ibn Moeflih in Al-Adaab Al-Shar’iyyah (1/437). 
 

HOOFDSTUK 2 
70 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (364) en Hasan 
verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ (3775). 
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71 Deze overlevering is vermeld in Boeloegh Al-Maram (1454) door Ibn 
Hadjar Al-‘Asqalaani en deze overlevering is overgeleverd door Al-
Boekhaarie. Deze overlevering is Sahieh Li Ghayrihi verklaard door 
Shaykh Al-Albaanie in Sahieh Al-Targhieb (5236). 
72 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The love languages of children. Chigago: Nortfield. 
73 Deze overlevering is vermeld in Soenan An-Nasaa’ie (5289) en Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in Al-Silsilah As-Sahiehah (1192). 
74 Deze overlevering is ook vermeld in As-Soenan Al-Koebra (8889) 
door An-Nasaa’ie en Sahieh verklaard door Shaykh Al-Albaanie in As-
Sahiehah (315). De andere drie handelingen die in deze overlevering 
worden genoemd, zijn: van doel naar doel rennen (tijdens het boog-
schieten), een paard trainen en leren zwemmen.  
75 Meer hierover kan je lezen op www.green-for-growth.com. 
76 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5351) en in 
Sahieh Moeslim (1002).   
77 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (77). 
78 Deze overlevering is overgeleverd in Moesnad Ahmad (1839) en 
Da’ief verklaard door Al-Albaanie in Al-Silsilaat Al-Da’iefah (6547). 
79 Meer hierover kan je lezen op www.opvoedadvies.nl. 
80 Deze overlevering is vermeld in Djaami’ Al-Tirmidhie (3784) en door 
hemzelf Hasan Gharieb verklaard in Soenan Al-Tirmidhie (5/620). 
81 Craeynest, P. (2016). Psychologie van de levensloop: Inleiding in de 
ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco. 
82 Meer hierover kan je lezen op www.mamaliefde.nl. 
83 Maymoenah Bint Al-Haarith was een tante van ‘Abdoellaah Ibn ‘Ab-
baas langs moederskant (zij was dus de zus van zijn moeder). May-
moenah was tevens een echtgenote van de Profeet Moehammad ملسو هيلع هللا ىلص. 
84 Deze overlevering is vermeld in Al-Bidaayah wal-Nihaayah door Ibn 
Kathier. Er bestaat ook een andere versie van deze overlevering waar-
in Ibn ‘Abbaas aan de linkerkant stond en de Boodschapper van Allaah 
 hem verplaatste naar zijn rechterkant. De versie waarin Ibn ‘Abbaas ملسو هيلع هللا ىلص
aan de linkerkant stond, is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (699), 
Sahieh Moeslim (763), Soenan An-Nasaa’i (806) en nog vele anderen. 
85 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (2516) en Sa-
hieh verklaard door Imaam Al-Tirmidhie zelf. 
86 Ibn Radjab (2009). The Legacy of the Prophet. Birmingham: Daar us-
Sunnah Publishers. 
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87 Meer hierover in Bohm, D. (2018). Inleiding. In: Over dialoog: helder 
denken en communiceren (pp. 17-28). Utrecht: Ten Have. 
88 Deze gebeurtenis is vermeld door Ibn Al-Moebaarak, Al-Hakiem en 
Ibn Jarier in zijn verzameling. Zo wordt het vermeld in Al-Awadi, H. 
(2018). Children around the Prophet: How Moehammad raised the 
young companions. Germany: Amazon Distributions.  
89 Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): “Toen hij (Ismaa’iel) de 
leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibraahiem) kon helpen, zei hij: “Oh 
mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren. 
Zeg mij hoe jij daarover denkt.” Hij zei: “Oh mijn vader, doe wat u is bevo-
len. U zult vinden dat ik, als Allaah het wil, tot de geduldigen behoor.” 
Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 596 (37:102). 
90 Deze overlevering is vermeld in Sifat As-Safwa door Ibn Al-Jawzie. 
Het gelijkaardige wordt in andere woorden vermeld in een overleve-
ring van Sahieh Al-Boekhaarie (5052) en Sahieh An-Nasaa'ie (2389).  
91 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (1153). 
92 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5052). 
93 Deze overlevering is vermeld in Soenan An-Nasaa’ie (2390) en Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh An-Nasaa'ie (2389). 
94 Deze uitspraak is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (1975) en in Sa-
hieh Moesliem (1159). 
95 Abu Ghuddah, A. (2013). Muhammad: The Perfect Teacher. Heidel-
berg: Muslims At Work. 
96 Deze overlevering is vermeld in Ash-Shamaa’il Al-Moehammadiyah 
(335) door Al-Tirmidhie en het is Da’ief verklaard volgens door Shaykh 
Al-Arna’oet in Takhriedj Sharh As-Soennah (3705). 
97 Deze overlevering is vermeld in Sharh Ma’aani Al-Athaar (3838) 
door Imaam At-Tahaawi en de overlevering Hasan verklaard door 
Shaykh Al-Albaanie in Al-Silsilah As-Sahiehah (7/263). 
98 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Awsat (4429) door 
At-Tabaraani en Da’ief verklaard door Al-Albaanie in Da’ief Al-Djaami’ 
(6328), maar de betekenis is Sahieh. Er is namelijk een andere Sahieh 
overlevering die ruimer in bewoording is: “Het is niet toegestaan om 
twee mannen te scheiden van elkaar, behalve met hun toestemming.” 
Deze overlevering is vermeld in Adab Al-Moefrad (1142), in Soenan 
Abie Daawoed (4844) en in Djaami’ Al-Tirmidhie (2752) en Hasan Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Tirmidhie (2752). 
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HOOFDSTUK 3 
99 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Ibn Hibbaan (7197). 
100 Allaah zegt (interpretatie van de betekenis): “Aan Allaah behoort de 
heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij 
schenkt (yahaboe) meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt (yahaboe) jon-
gens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hen jongens en meisjes. En hij maakt 
onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.” Siregar, 
S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 652 (42:49-50). 
101 Allaah zegt over de smeekbede van Ibraahiem (interpretatie van de 
betekenis): “Mijn Heer, schenk mij (habli) van de rechtschapenen.” Sire-
gar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 596 (37:100). 
102 Allaah zegt over de smeekbede van de vromen (interpretatie van de 
betekenis): “Onze Heer, schenk ons (hablana) echtgenotes en nakome-
kingen die een verkoeling zijn voor onze ogen.” Siregar, S. (2000). De 
Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 477 (25:74). 
103 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (29). 
104 Meer hierover kan je lezen op www.psychologytoday.com. 
105 Dit is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (428) door At-Tabaraani en 
Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ (1008). 
106 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4811) en 
Sahieh verklaard door Ahmad Shakir in Moesnad Ahmad (15/83). 
107 Dit komt uit een overlevering vermeld in Moesnad Ahmad (17982) 
en Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Targhieb (976). 
108 Dit is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5671) en Moeslim (1030). 
109 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (2429). 
110 Er is bijvoorbeeld een overlevering die vermeld is in Sahieh Moeslim 
(87) waarin Aboe Ma'mar overleverde dat een persoon een leider on-
der de leiders prees en Miqdaad begon zand naar hem te gooien. Hij zei 
toen: “De Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص beval ons om zand te gooien naar 
de gezichten van degenen die te veel lofprijzen.” Er zijn nog vele andere 
Sahieh overleveringen met dezelfde betekenis. 
111 Meer hierover kan je lezen op www.hibamagazine.com. 
112 Dit is vermeld in Taarikh Dimashq (39916) door Ibn 'Asaakir en 
Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ (3198). 
113 Deze uitspraak is vermeld in Djaami’ Al-Tirmidhie (3846) en Sahieh 
verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ (6776). 
114 Dit komt uit een overlevering vermeld in Djaami’ Al-Tirmidhie (189) 
en Hasan verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Tirmidhie (189). 
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115 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6162). 
116 Lees meer in Dewa, G. (2019). The effects of praise: 7 evidence-based 
tips for using praise wisely op www.parentingscience.com. 
117 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (584) en Sahieh 
verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Adab Al-Moefrad (454). 
118 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6618). 
119 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (2351). 
120 Meer hierover kan je lezen op www.blog.novanatural.com. 
121 Deze uitspraak is vermeld in Al-‘Arifi, M. (2012). Enjoy Your Life. 
Riyadh: International Islamic Publishing House (IPPH). 
122 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The five love languages of children. Chigago: Northfield. 
123 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (594) en Hasan 
verklaard door Ibn Hadjar in Al-Talkhies Al-Habier (3/1047). 
124 Dit wordt vermeld in Moesnad Ahmad (6/ 101) en in Moesnad Abie 
Ya’la (4471) op gezag van ‘Aaisha Bint Abie Bakr. Al-Haythami heeft 
deze overlevering Hasan verklaard in Madjmoe’ Al-Zawaa’id (9/254). 
125 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5845). 
126 De taabi’oen (letterlijk betekent dit opvolgers) waren de genera-
tie van moslims na de metgezellen. Zij zijn degenen die de sahaaba 
fysiek hebben ontmoet maar niet de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص.  
127 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Awsat (9/51) door 
At-Tabaraani. Ik heb de authenticiteit van deze overlevering niet ge-
vonden, maar het lijkt erop dat deze Da’ief is verklaard omdat Ishaaq 
Ibn Yahya als Matroek is bestempeld door sommige moehadithien. 
128 Meer hierover kan je lezen in Chapman, G., & Campbell, R. 
(2016). The five love languages of children. Chigago: Northfield. 
129 Meer hierover kan je lezen op www.psychologytoday.com. 
130 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (1905) en 
Sahieh verklaard door Imaam Al-Nawaawi in Manaasik Al-Hadj (62). 
131 Fazal, M. (2009). Sahaba kinderen en de Profeet. Delft: Noer. 
132 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2481b). 
133 Deze uitspraak van Anas Ibn Maalik is vermeld in Siyar A’laam An-
Noeboelaa (3/399) door Imaam Adh-Dhahabie.  
134 Deze overlevering is vermeld in Al-Bidaayah Wal-Nihaayah door Ibn 
Kathier en een gelijkaardige overlevering in Sahieh Moesliem (2477). 
135 Deze overlevering is vermeld in Djaami’ Al-Tirmidhie (3769) en 
Hasan Gharieb verklaard door hemzelf in Soenan Al-Tirmidhie (5/615). 
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DEEL 2 
136 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6038). 
137 Gordon, T. (2008). Parent effectiveness training: The proven program 
for raising responsible children. New York: Harmony Books. 
138 Deze uitspraak is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4774) en Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (4774). 
139 Deze uitspraak heeft hij in diverse overleveringen vermeld zoals in 
de overlevering vermeld in Sahieh Moeslim (659), Djaami’ Al-Tirmidhie 
(2015), Sahieh Al-Boekhaarie (6033) en Soenan Abie Daawoed (4773). 
 

HOOFDSTUK 4 
140 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (847) en Sahieh 
verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Al-Adab Al-Moefrad (1/295). Een 
gelijkaardige overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2150) en in 
Sahieh Al-Boekhaarie (6129). 
141 Perry, P. (2019). Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden 
gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet). Amsterdam: Balans. 
142 Ibid. 
143 Uiteraard gaat dit over situaties waarbij er geen enkele noodzaak is 
om het daarover te hebben. In sommige gevallen kan het echter nodig 
zijn dat een ouder of opvoeder op zoek gaat naar deskundig advies. 
144 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2589). 
145 Deze overlevering is vermeld in Tafsier Ibn Kathier (4:69) en het is 
Moersal verklaard door Al-Qastalaani in Irshaad Al-Saari (7/87). 
146 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5728). 
147 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2815). 
148 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6452). 
149 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5189). 
150 Deze overlevering is vermeld in Moesnad Aboe Ishaaq (2/237). Een 
gelijkaardige overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier 
(23/167) door At-Tabaraani en deze overlevering is Sahieh verklaard 
door Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaami’ As-Saghier (141). 
151 De Bruin, L., & Meddens, R. (2019). Oplossingsgericht opvoeden: 
doen en denken in mogelijkheden. Amsterdam: Hogrefe. 
152 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (202). 
153 Dit is vermeld in Soenan Abie Daawoed (2549) en Sahieh verklaard 
door Al-Moendhiri in Al-Targhieb Wal-Tarhieb (3/214).  
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154 Markham, L. (2012). Peaceful parent, happy kids: How to stop yelling 
and start connecting. New York: Penguin. 
155 Lees meer hierover op www.exchangefamilycenter.org. 
156 Markham, L. (2012). Peaceful parent, happy kids: How to stop yelling 
and start connecting. New York: Penguin. 
157 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3584). 
158 Deze versie van de overlevering is vermeld in Soenan Ibn Maadjah 
(1417) en Sahieh verklaard door Ibn Kathier in Al-Bidaayah Wal-
Nihaayah (6/135). In deze versie zeggen de metgezellen dat de boom 
anders zou gehuild hebben tot aan de Dag der Opstanding. De uit-
spraak van ‘Abdoellaah Ibn ‘Abbaas die aan de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zelf wordt 
toegeschreven, staat vermeld in de Moesannaf (16/475) van Ibn Abie 
Shaybah en ook deze overlevering is Sahieh verklaard door Ibn Kathier 
in Al-Bidaayah Wal-Nihaayah (6/193). 
159 De tawaaf is een aanbiddingritueel waarbij men zeven keer rond-
gaat rond de Ka’bah in Makkah, beginnend en eindigend bij de zwarte 
steen. Deze tawaaf is één van de pilaren van de kleine en grote bede-
vaart (de ‘oemrah en de hadj). Er is geen enkele andere plek waarbij de 
tawaaf verricht mag worden, behalve bij de Ka’bah. 
160 Dit is vermeld in As-Sierat An-Nabawieyyah (2/417) door Ibn His-
ham en Da’ief verklaard door Al-Albaanie in Fiqh As-Sierah (p.383). 
 

HOOFDSTUK 5 
161 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5996). 
162 De uitspraak is vermeld in Shoe’ab Al Imaan (7851) van Al-Bayhaqi. 
163 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3071). 
164 In de Qoeraan beschrijft Allaah aan ons dat het verstand (al-'aql) 
zich bevindt in het hart (zie www.islamweb.net). Zo zegt Hij 
(22:46): “zodat zij harten kregen om te begrijpen.” Het hart is dus 
een orgaan waarmee wij voelen en denken. Onderzoek heeft zelfs 
aangetoond dat het hart meer informatie stuurt naar de hersenen 
dan omgekeerd. Meer hierover kan je lezen op www.heartmath.org. 
165 De soedjoed is een positie (dikwijls in het gebed) waarbij men zich, 
in de richting van de Ka’bah (in Makkah), neerknielt voor Allaah terwijl 
men Hem verheerlijkt. Tijdens de soedjoed raakt men de grond met 
het gezicht (voorhoofd en neus), de handen, de knieën en de tenen. 
166 Deze overlevering is vermeld in Soenan An-Nasaa’ie (1141) en Sa-
hieh verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Sahieh An-Nasaa’ie (1140). 
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167 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5236). 
168 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4932) en 
Sahieh verklaard door  Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (4932). 
169 Deze overlevering is vermeld in Soenan Ibn Maadjah (1897) en 
Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Ibn Maadjah (1551). 
170 Deze versie is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (4001). 
171 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3336). 
172 Deze overlevering is vermeld in Al-Madjma’ Al-Zawaa’id (8/91) 
door Al-Haythami en hij zei daarin dat de overleveraars Sahieh zijn. 
173 Al-Ayni (2001). Oemdat Oel-Qari Sharh Sahieh Al-Boekhaarie 
(15/297). Beiroet: Dar Al-Koetoeb Al-‘Ilmiyya. 
174 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (2955) en de 
overlevering is Sahieh verklaard door Al-Tirmidhie zelf. 
175 Deze overlevering is vermeld in Soenan Ibn Maadjah (1900) en 
Hasan verklaard door Al-Albaanie in Irwaa’ Al-Ghaliel (995). 
176 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (4119). 
 

HOOFDSTUK 6 
177 Deze overlevering is vermeld in Soenan Ibn Maadjah (3923) en 
Sahieh verklaard door Al-Boesairi in Zawaa’id Ibn Maadjah (4/157). 
178 Deze overlevering is vermeld in Moesnad Ahmad (13418) en het is 
Sahieh verklaard volgens de criteria van Al-Boekhaarie en Moeslim 
door Shaykh Al-Arna’oet in Takhriedj Al-Moesnad.  
179 Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 186 (6:160). 
180 De Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei dat zijn Heer zei: “Voorwaar, 
Allaah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en het daarna (voor 
ons) duidelijk gemaakt. Wie zich dan voorneemt om een goede daad te 
verrichten en deze vervolgens niet verricht, Allaah telt dat als een volle-
dig (verrichte) goede daad voor hem. En als hij het zich voorneemt en het 
vervolgens ook verricht dan telt Allaah voor hem het tien- tot zevenhon-
derdvoudige (aan goede daden) of zelfs vele malen meer. Als hij zich 
voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan 
telt Allaah dit als een volledige (verrichtte) goede daad, en als hij het (de 
zonde) zich voorneemt en ook uitvoert dan telt Allaah het (slechts) als 
één zonde.” Dit is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6491). 
181 Lees meer hierover op www.kleinemoslims.nl. 
182 Lees meer op www.drmikebrooks.com. Zie Dr. J. en J. Gottman. 
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183 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Abie Daawoed (4478) en 
Hasan verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (4478). 
184 Dit wordt vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6777), in Moesnad Ah-
mad (7985) en in Sahieh Abie Daawoed (4478). 
185 Dit is vermeld in Ihyaa ‘Oeloem Al Dien (2/217) door Al-Ghazaalie. 
186 Kwartiermaken is een militaire term voor troepen die vooruit wor-
den gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de 
militairen arriveert. Het woord kwartier heeft onder andere de bete-
kenis: tijdelijke verblijfplaats van militairen.  
187 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (4/243) 
door At-Tabaraani en Al-Haythami zei in Al-Madjma’ Al-Zawaa’id 
(9/401) over de keten: “De mannen zijn allemaal Sahieh behalve één 
die thiqah is.” Deze vertaling is overgenomen uit Al Munajjid, S. (2006). 
Hoe corrigeerde de Profeet de fouten van mensen? Delft: Noer.  
188 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (2310) en in Soenan 
Abie Daawoed (4773) die Hasan is verklaard door Al-Albaanie in Al-
Moekhtasar Shamaa’il (296). Ik heb beiden hier gecombineerd. 
189 Deze overlevering is vermeld in Al-Gharaaʼib Al-Moeltaqatah Min 
Moesnad Al-Firdaws (1615) door Ibn Hadjar op gezag van ‘Alie Ibn Abie 
Taalib en Da’ief verklaard door Al-Albaanie in Da’ief Al-Djaami’ (3118). 
190 Deze overlevering is vermeld in Al-Djaami’ (138) door Ibn Wahb en 
Da’ief verklaard door Al-Albaanie in Silsilah Ad-Da’iefah (4/416). 
 

DEEL 3 
191 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (7138) en in 
Sahieh Moeslim (1829).  
192 Hiermee bedoel ik niet dat ouders en opvoeders letterlijk vóór hun 
kinderen moeten staan, maar eerder dat zij hen figuurlijk de weg moe-
ten wijzen. Een schapenherder stuurt zijn kudde door achter hen te 
staan en een kamelenherder doet dat juist door vooraan te staan. Af-
hankelijk van de aard van de kudde is er dus een andere leiderschaps-
stijl nodig. Hetzelfde geldt voor de opvoeding van onze kinderen. 
193 Van Crombrugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant. 
194 Perry, P. (2019). Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden 
gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet). Amsterdam: Balans. 
195 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (660). 
196 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (1329) en deze 
overlevering is daarin Hasan verklaard door Al-Tirmidhie zelf. 
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197 Hiermee verwijs ik naar het onderzoek van Baumrind (1991), Lam-
born (1991) en vele anderen. Meer hierover kan je lezen in Van Crom-
brugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant. 
198 Anas Ibn Maalik zei hierover: “Op de dag van Oehoed waren de 
voorste tanden van de Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص afgebroken en zijn 
hoofd was verwond geraakt (zodat het begon te bloeden).” Dit komt uit 
een overlevering die vermeld is in Sahieh Moeslim (1791).  
199 In de Nederlandstalige vertaling is ervoor gekozen om dit woord te 
vertalen als streng, maar het zou ook vertaald kunnen worden als ge-
meen of hard. In zijn Tafsier (3:159) legt Ibn Kathier uit dat het eerste 
woord hier (fadhan) duidt op het gebruik van harde woorden en het 
tweede (ghaliedha-l-qalbi) op het hebben van een hard hart. 
200 www.koran.nl, M. F. Abdasalaam, 3:159 
201 Hiermee verwijs ik naar het onderzoek van Baumrind (1991), Lam-
born (1991) en vele anderen. Meer hierover kan je lezen in Van Crom-
brugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant. 
 

HOOFDSTUK 7 
202 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4991) en 
Hasan verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (4991). 
203 Deze uitspraak is gebaseerd op een overlevering die vermeld is in 
Sahieh Al-Boekhaarie (5988). 
204 Lees meer hierover in Verdult, R. (2013). Hechting: Risico of be-
scherming? Huisarts Nu, 34(2), 70-78. 
205 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (707) en in 
Sahieh Moeslim (470). 
206 Markham, L. (2012). Peaceful parent, happy kids: How to stop yelling 
and start connecting. New York: Penguin. 
207 Winston, R., & Chicot, R. (2016). The importance of early bonding 
on the long-term mental health and resilience of children. London 
Journal of Primary Care, 8(1), 12-14. 
208 Het volledige vers hierover gaat als volgt (interpretatie van de be-
tekenis) is: “De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, 
voor wie de zogingsperiode wil volmaken. En op de vader rust de plicht 
van het voorzien in hun voedsel en hun kleding, volgens de voorschriften. 
Niemand wordt belast dan volgens zijn vermogen. Laat de moeder niet 
geschaad worden vanwege haar kind, noch de vader vanwege zijn kind. 
Maar wanneer beide spening wensen met wederzijds goedvinden en 

http://www.koran.nl/
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overleg, dan rust er geen zonde op hen. En wanneer jullie je kinderen 
door zoogmoeders wilt laten zogen, dan rust er geen zonde op jullie, als 
jullie er een redelijke vergoeding voor geven. En vreest Allaah en weet 
dat Allaah Alziende is over wat jullie doen.” Siregar, S. (2000). De Edele 
Koran. Den Haag: ICCN, p. 47-48 (2:233). 
209 Lees meer hierover op www.borstvoeding.com. 
210 Deze overlevering is vermeld in Riyaadh As-Saalihien (418) als een 
overlevering van Al-Boekhaarie en Moeslim. Een soortgelijke overleve-
ring is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5999). 
211 Meer hierover kan je lezen in Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., & 
Marvin, B. (2016). De cirkel van veiligheid-interventie. Amsterdam: 
Uitgeverij Nieuwezijds. 
212 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (416) door Al-
Boekhaarie en de overleveringsketen is Hasan verklaard door Shaykh 
Al-Albaanie in Al-Silsilaat As-Sahiehah (1/68). 
213 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (2677) door 
At-Tabaraani en Da’ief verklaard door Ash-Shawkaani in Darr Al-
Sahaabah (245). Deze vertaling is gebaseerd op Al-Awadi, H. (2018). 
Children around the Prophet: How Moehammad raised the young com-
panions. Germany: Amazon Distributions.  
214 Deze overlevering is vermeld in Mishkaat Al-Masaabieh (3688) door 
Imaam At-Tabrizi als een overlevering van Moeslim en in Sahieh Ibn 
Hibbaan (4511) waarin hij het Sahieh heeft verklaard. 
215 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (5695). 
216 Deze uitspraak komt uit een overlevering die vermeld is in Sahieh 
Al-Boekhaarie (6116). Daarin gaf de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dit advies driemaal aan 
een persoon die hem om advies vroeg. Dit advies is ook vermeld in 
andere overleveringen zoals in Moesnad Abie Ya’la (5685) en het is 
Hasan verklaard door Ibn Hadjar in Al-Mataalib Al-’Aalieyah (3/147). 
217 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Awsat (2411) door 
At-Tabaraani en de overlevering is Sahieh verklaard door Shaykh Al-
Albaanie in Sahieh Al-Djaami’  (7374). 
218 Meer hierover kan je lezen in Solter, A. (1991). Baby’s weten wat ze 
willen: vertrouw op de signalen van je kind. Haarlem: De Toorts. 
219 Deze overlevering is vermeld in Al-Adab Al-Moefrad (93) door Al-
Boekhaarie, in Sahieh Moeslim (1623) en nog in vele anderen. 
220 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (1623i). 
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221 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (2587) en in 
Mishkaat Al-Masaabieh (3019) door Imaam At-Tabrizi als een overle-
vering van Al-Boekhaarie en Moeslim. 
222 De Boodschapper van Allaah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Wee degene die liegt om mensen 
aan het lachen te brengen. Wee hem! Wee hem!” Deze overlevering is 
vermeld in Soenan Abie Daawoed (4990) en Hasan verklaard door 
Shaykh Al-Arna’oet in Takhriedj Soenan Abie Daawoed (4990). 
223 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4800) en 
Hasan verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (4800). 
224 Perry, P. (2019). Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden 
gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het doet). Amsterdam: Balans. 
225 Zelfs Allaah zegt in de Qoeraan (interpretatie van de betekenis): “En 
Wij bestraffen niet voordat Wij een Boodschapper hebben gestuurd.” 
Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 360 (17:15). 
226 Meer hierover kan je lezen in Solter, A. (1991). Baby’s weten wat ze 
willen: vertrouw op de signalen van je kind. Haarlem: De Toorts. 
227 Meer hierover kan je lezen in Kauwenberghs, S., Baeten, K., & 
Meurs, P. (2013). Seksueel verlangen en knooppunten. Begeleiden van 
seksuele processen in de context van partnerrelatie. Antwerpen: Garant. 
228 Deze uitspraak is vermeld in Hilyat Al-Awliyaa’ (4818). 
229 Sallabi, A. (2010).  ‘Alie Ibn Abie Taalib (vol. 1, p. 67). Riyadh: Inter-
national Islamic Publishing House (IPPH). 
 

HOOFDSTUK 8 
230 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (4833) en in 
Soenan Al-Tirmidhie (2378) en Sahieh verklaard door Imaam An-
Nawaawi in Tahqieq Riyaadh As-Saalihien (177). 
231 De verkoeling voor de ogen is een Arabische uitdrukking die wijst 
op iets dat blijdschap, tevredenheid en rust brengt. Want terwijl 
tranen van verdriet ervoor zorgen dat de ogen warm worden, zo 
zorgen tranen van geluk ervoor dat zij koel aanvoelen. 
232 De Moettaqoen zijn degenen die taqwa (vroomheid) bezitten. Zij 
zijn zich bewust zijn van Allaah en gehoorzamen Hem vanuit dit be-
wustzijn. Dit bewustzijn omvat zowel liefde als vrees voor Allaah. 
233 Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 477 (25:74).  
234 Ibn Kathier zegt over dit vers (25:74) in zijn Tafsier: “Zij wilden dat 
hun aanbidding in verband gebracht wordt met de aanbidding van hun 
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kinderen en nageslacht, en dat hun leiding verder ging dan zichzelf en 
(ook) anderen voordeel bracht.” (www.qtafsir.com) 
235 Meer hierover kan je lezen in Craeynest, P. (2016). Psychologie van 
de levensloop: Inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco. 
236 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (746). 
237 Deze overlevering is vermeld in de Moesnad van Ahmad (1346) en 
Sahieh verklaard door Shaykh Ahmad Shakir in Moesnad Ahmad.  
238 Deze uitspraak van Anas Ibn Maalik komt uit een overlevering die 
vermeld is in Sahieh Al-Boekhaarie (2820) en Sahieh Moeslim (2307). 
239 Deze gebeurtenis is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (3906). 
240 Deze gebeurtenis is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (4104). 
241 Deze beschrijving komt uit een uitgebreidere overlevering die ver-
meld is in Sahieh Al-Boekhaarie (2731, 2732). 
242 Dit zijn rituelen die de bedevaartganger verricht op het einde van 
zijn bedevaart, als afsluiting daarvan. Het gebod van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص om 
deze rituelen te verrichten, duidde dus op het einde van (de metge-
zellen) hun toestand van ihraam (gewijde toestand). 
243 Hiermee toont de Profeet Moehammad ملسو هيلع هللا ىلص ons opnieuw zijn uitmun-
tend gedrag, waaraan wij een voorbeeld kunnen nemen. Ondanks zijn 
positie stond hij open voor advies en volgde hij dit advies zelfs op.  
244 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (2499) en 
Qawwiy verklaard door Ibn Hadjar in Boeloegh Al-Maram (439). 
245 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Abie Daawoed (5224).  
246 Gordon, T. (2008). Parent effectiveness training: The proven program 
for raising responsible children. New York: Harmony Books. 
247 Siregar, S. (2000). De Edele Koran. Den Haag: ICCN, p. 754 (61:2-3). 
248 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (5217) en 

Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed (5217). 
249 Dit wordt uitgebreid toegelicht in Fazal, M. (2009). Sahaba kinderen 
en de Profeet. Delft: Noer. 
250 Meer hierover kan je lezen op www.verywellmind.com. 
251 Deze gebeurtenis wordt vermeld in verschillende overleveringen. Ik 
heb de details uit deze overleveringen gecombineerd voor het comple-
te beeld te verkrijgen. De overleveringen waarop ik mij heb gebaseerd, 
zijn allen vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (6122, 6144 en 4698). 
252 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (1060). 
253 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (2262). 
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HOOFDSTUK 9 
254 Dit komt uit een overlevering in Soenan An-Nasaa’ie (1218) en Sa-
hieh verklaard door Al-Albaanie in ‘Irwaa’ Al-Ghaliel (862). Twee uit-
drukkingen heb ik weggelaten om de overlevering bondig te weerge-
ven. Er bestaan nog meerdere versies zoals in Sahieh Moeslim (537). 
255 Deze overlevering is vermeld in Soenan Abie Daawoed (8) en Sahieh 
verklaard door Imaam An-Nawaawi in Al-Madjmoe’ (2/109). Het is ook 
vermeld in Soenan Ibn Maadjah (313) en anderen. 
256 Meer hierover kan je lezen in Perry, P. (2019). Het boek waarvan je 
wilde dat je ouders het hadden gelezen (en je kinderen blij zijn dat jij het 
doet). Amsterdam: Balans. 
257 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (537).  
258 Meer hierover kan je lezen in Janssen, H. (2006). Kinderen vragen 
om duidelijkheid. Amsterdam: Boom. 
259 Ibid. 
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270 Ibid. 
271 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (2274) door 
At-Tabaraani en het is Hasan Li Ghayrihi verklaard door Shaykh Al-
Albaanie in Sahieh At-Targhieb (2666). 
272 Meer hierover kan je lezen in Janssen, H. (2006). Kinderen vragen 
om duidelijkheid. Amsterdam: Boom. 
273 Deze overlevering is vermeld in Moesnad Ahmad (21708) en Sahieh 
verklaard door Shaykh Al-Arna’oet in Takhriedj Al-Moesnad (22211). 
274 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (127). 
275 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (537). 
276 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (69) en in 
Sahieh Moeslim (1734). 
277 Er bestaan veel voorbeelden waarin de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zijn woorden her-
haalde omdat het om een belangrijke zaak ging. Maar over het alge-
meen wordt ook over hem gezegd: “Wanneer de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص een woord 
sprak, herhaalde hij dit driemaal, zodat de mensen het goed van hem 
zouden begrijpen.” Dit is vermeld in Sahieh Al-Boekhaarie (95). 
278 Deze overlevering is vermeld in Sahieh Moeslim (1218), in Sahieh 
Al-Boekhaarie (622), in Soenan Abie Daawoed (1905) en nog anderen. 
279 Deze versie is vermeld in Moesnad Ahmad (3/318). 
280 Deze versie is vermeld in Sahieh Ibn Khoezayma (2/79). 
281 Deze overlevering is vermeld in Al-Moe’djam Al-Kabier (24/281) 
door At-Tabaraani en de overlevering is Hasan verklaard door Al-
Haythami in Al-Madjma’ Al-Zawaa’id (1/269). 
 

CONCLUSIE 
282 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (3639) en de 
overlevering is Jayid verklaard door Shaykh Al-Albaanie in Takhriedj 
Mishkaat Al-Masaabieh (5766). 
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Sahieh verklaard door Al-Albaanie in Sahieh At-Targhieb (643). 
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284 Deze overlevering is vermeld in Soenan Al-Tirmidhie (1905) en 
Sahieh verklaard door Al-Nawaawi in Manaasik Al-Hadj (62). 


	1_boek_ouders_finaal_220612.pdf

